
 
 
ΘΕΜΑ: «Συµµετοχή του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος µε την 
ιδιότητα του εταίρου στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε την επωνυµία 
«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» για την υλοποίηση του έργου Τοπικά Σχέδια 
για την Απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών 
εργασίας , του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού 2007-2013» 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια 
Συνεδρίαση στο αίθριο του κτηρίου του Π.Π.Ι.Ε.∆. επί των οδών ∆εκελείας 152 & 
Ατταλείας 2 Νέα Φιλαδέλφεια σήµερα στις 1.8.2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8 
µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 9930/31-7-2012 έγγραφη πρόσκληση (αριθ. 
πρόσκλησης 20/2102) του Προέδρου αυτού κ. Παπακώστα Γ., που δηµοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του δήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε σύµβουλο 
χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των 2 ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα 
Καλλικράτης), λόγω άµεσης ανάγκης από την κατεπείγουσα κατάσταση που έχει 
δηµιουργηθεί από το  γεγονός της συµµετοχής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος µε την ιδιότητα του εταίρου στην Αναπτυξιακή σύµπραξη µε την 
επωνυµία « ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»και την καταληκτική ηµεροµηνία για την 
υποβολή πρότασης την 6η Αυγούστου 2012. 

 
Η ∆ήµαρχος: ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
Ο Πρόεδρος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Η Γραµµατέας: ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 1.8.2012 έκτακτης 
Συνεδρίασης Νο. 21 /2012 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
19. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κ. Μολακίδου Αλίκη, ∆Ε ∆ιοικητικού, υπάλληλος 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού εγκρίθηκε από το Σώµα οµόφωνα το κατεπείγον της συνεδρίασης για τη 
συζήτηση του εν λόγω θέµατος και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία 
(άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης»),  δεδοµένου ότι σε σύνολο 
33 µελών ήταν 20 παρόντες και 13 απόντες   ως ακολούθως: 
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
Παπακώστας Γεώργιος                                                             
Παπανικολάου Νικόλαος                 Παπανίκα Αικατερίνη                                                 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                          Παπαλουκά Ευτυχία 
Μπόβος Χαράλαµπος                                             Γρετζελιάς Παντελής 
Κότσιρας Παύλος                                                   Χωρινός Ζαχαρίας    
Παϊδας Αδαµάντιος                                                Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                                Αγαγιώτου Βασιλική 
                                                                                 Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
                                                                                    Βαλασσάς Βεργής 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη       ∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Σιµιγδαλά Ειρήνη  
Νικολόπουλος Φώτης                                              Πλάτανος Ελευθέριος 
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                                                                                  Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
                                                                                  Πολίτης Σταύρος 
                                                                               Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσι 
   
 
Λαζαρίδης Πέτρος                                                                               
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
   
    
Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν απούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

 

2ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής έκτακτης Συνεδρίασης 
και µε βάση τις αριθ. 9643/25-7-12 εισήγηση του Γραφείου ∆ηµάρχου ανέφερε προς 
το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 
ΘΕΜΑ :  ''«Συµµετοχή του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος µε την 
ιδιότητα του εταίρου στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε την επωνυµία 
«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» για την υλοποίηση του έργου Τοπικά Σχέδια 
για την Απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών 
εργασίας , του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού 2007-2013» 
  

«Κύριε Πρόεδρε, 
 

Σας γνωρίζουµε ότι η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής σε 
Πρόσκλησή της (Κωδικός Πρόσκλησης 40) καλεί Αναπτυξιακές Συµπράξεις βάσει του 
άρθρου 18 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α), ως ∆υνητικούς ∆ικαιούχους Πράξεων στο 
πλαίσιο της ∆ράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις 
ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: 
«Ενεργητικές πολιτικές Απασχόλησης» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 8: 
«∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση για τις 3 Περιφέρειες Σύγκλισης» 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013». 
 
Στην  Αναπτυξιακή Σύµπραξη µπορούν να συµµετέχουν α) τα νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου, β) οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθµού και οι 
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κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, γ) οι δηµόσιοι οργανισµοί και επιχειρήσεις, 
δ) οι αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες του άρθρου 194 του Ν. 3852/2010 και 
του άρθρου 252 παρ.3 εδ. β του Ν. 3463/2006, ε) τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου κερδοσκοπικού ή µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και στ) οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων. Ο Συντονιστής 
εταίρος δεν µπορεί να προέρχεται από τους φορείς των κατηγοριών α, β και 
γ.  
 
Οι Αναπτυξιακές Συµπράξεις δεν µπορούν να αποτελούνται από λιγότερους των 3 
Εταίρων, επί ποινή απαραδέκτου , άλλως δεν µπορούν να καταστούν ∆ικαιούχοι. 
Ένας φορέας µπορεί να συµµετάσχει σε περισσότερες της µίας Αναπτυξιακές 
Συµπράξεις (Α.Σ.) αλλά µπορεί να είναι συντονιστής µόνο σε µία Α.Σ. για την 
κατηγορία Παρέµβασης 1 Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης του θεµατικού Άξονα 
Προτεραιότητας «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του ΕΠΑΝΑ∆ στο 
σύνολο των προσκλήσεων των 13 Περιφερειών. 

 

Περιεχόµενο του Έργου 
Στο πλαίσιο των συγκεκριµένων έργων εντάσσονται οι ακόλουθες ενέργειες:  

� Εκπόνηση µελετών, εργαλείων & ερευνών 
Αφορούν στη διάγνωση των αναγκών και των δυνατοτήτων της τοπικής αγοράς εργασίας.  

� Ενέργειες Ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 
Αφορούν στην ενηµέρωση τόσο των δυνητικών ωφελουµένων του έργου όσο και στη 

γενικότερη δηµοσιότητα και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού ιστού.  

� Πληροφόρηση, Συµβουλευτική & Υποστήριξη 
Αφορούν στην παροχή στοχευµένων υπηρεσιών συµβουλευτικής και εξατοµικευµένης 

υποστήριξης των ωφελουµένων.  

� Κατάρτιση 

Αφορά σε ενέργειες κατάρτισης σε θεµατικά πεδία που συνδέονται µε τις ανάγκες 
των επιχειρήσεων, τη στρατηγική και το περιεχόµενο του τοπικού σχεδίου 
απασχόλησης & τοπικής ανάπτυξης.  

� ∆ικτύωση 

Περιλαµβάνει δραστηριότητες ανάπτυξης και διαχείρισης δικτύων τόσο µεταξύ των 
ωφελουµένων όσο κυρίως των τοπικών επιχειρήσεων, ως εργαλείων ενίσχυσης της 
επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας.   

� Συµβουλευτικές ∆ιαχειριστικές Υπηρεσίες (Συντονισµός και διαχείριση πράξης) 

Περιλαµβάνει τις απαραίτητες ενέργειες συντονισµού και διαχείρισης του έργου στα 
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  

 

Ωφελούµενοι  του Έργου 
Ωφελούµενοι/ες των δράσεων είναι άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του 

ΟΑΕ∆. Επίσης, δυνητικοί ωφελούµενοι µπορεί να είναι νέοι επιστήµονες οι οποίοι δεν 

διαθέτουν κάρτα ανεργίας του ΟΑΕ∆ λόγω της υποχρεωτικής τους ασφάλισης σε 

επαγγελµατικό ταµείο (π.χ. µηχανικοί, φαρµακοποιοί, ιατροί, κλπ) και πληρούν τις 

προϋποθέσεις της πρόσκλησης της Περιφέρειας Αττικής.  

 

Στόχος του έργου αποτελεί η παροχή µιας ολοκληρωµένης δέσµης 

υπηρεσιών υποστήριξης των ωφελουµένων  και η τοποθέτηση τους στην 
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αγορά εργασίας µέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, τη δηµιουργία νέων 

θέσεων εργασίας καθώς και θέσεων απόκτησης εργασιακής εµπειρίας. 

Μέσα από κάθε Σχέδιο ∆ράσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι (α) οι άνεργοι 

ωφελούµενοι που θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση θα προετοιµαστούν 

κατάλληλα ώστε να ιδρύσουν επιχειρήσεις εντασσόµενες σε ένα συγκεκριµένο σχέδιο 

ενίσχυσης της απασχόλησης που θα βασίζεται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της περιοχής ή στην κάλυψη διαπιστωµένων αναγκών, στο πλαίσιο 

του σχεδίου δράσης της πράξης ή/και (β) οι ωφελούµενοι που θα προωθηθούν για 

επιδότηση/επιχορήγηση από άλλα επενδυτικά κλπ προγράµµατα θα προετοιµαστούν 

κατάλληλα για την ένταξή τους στο αντίστοιχο πρόγραµµα ή/και (γ) οι ωφελούµενοι 

που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν προετοιµαστεί κατάλληλα ώστε να 

καλύπτουν πραγµατικές και διαπιστωµένες ανάγκες των επιχειρήσεων που θα τους 

προσλάβουν. 

Ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος έχει τη δυνατότητα συµµετοχής σε σχετική 

Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε στόχο την προώθηση στην απασχόληση 100 ανέργων 

ευάλωτων κοινωνικά οµάδων. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η συµµετοχή του σε 

Α.Σ., για την εκπόνηση και υλοποίηση σχετικού έργου.  

 
Κύριο στοιχείο της αντίληψης µας για το έργο, αποτελεί η παράλληλη 
προσέγγιση και υποστήριξη των ανέργων ευάλωτων κοινωνικά οµάδων και των 
επιχειρήσεων, προκειµένου οι δράσεις υποστήριξης των ανέργων να αναπτύσσονται 
µε βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συµµετέχουν ενεργά στο σχέδιο και 
υποστηρίζονται µέσω των δυνατοτήτων του έργου για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας τους.  
Ωφελούµενοι του Τοπικού Σχεδίου ∆ράσης στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , 
θα είναι 100 άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆. 
 
Ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος θα αναλάβει την υλοποίηση δράσεων 
∆ηµοσιότητας και ∆ικτύωσης στα πλαίσια του έργου.  
 
Στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη θα συµµετάσχουν ο ∆ήµος Μεταµόρφωσης ,ο ∆ήµος 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, η Εταιρεία Εκπαιδευτικές & Συµβουλευτικές Υπηρεσίες 
∆ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ, ο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, η Εταιρεία 01 
Πληροφορική Α.Ε. και η Εταιρεία STRATEGY AND COMMUNICATION ADVISORS ΕΠΕ.  
 
 
Μετά τα ανωτέρω , για τη συµµετοχή και την υλοποίηση δράσεων από το ∆ήµο 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στο πλαίσιο του σχετικού προγράµµατος πρέπει να 
ληφθεί απόφαση για: 
 

1. Τη συµµετοχή του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος µε την ιδιότητα του 
Εταίρου στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε την επωνυµία «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 
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2. Τη συµµετοχή του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στο έργο «∆ΙΚΤΥΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ» που θα υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή 
Σύµπραξη. 

3. Την παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή καταστατικού Αναπτυξιακής 
Σύµπραξης. 

4. Τον ορισµό της ∆ηµάρχου κας Ευτυχίας Γαϊτανά- Αποστολάκη ως 
εκπροσώπου του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και τακτικού µέλους στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αναπτυξιακής Σύµπραξης  και του Αντιδηµάρχου κ. 
Φώτιου Νικολόπουλου ως αναπληρωµατικού µέλους . 

5. Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης 40/3-7-2012/αρ.πρωτ.2399 και την 
υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ∆ράσης 7 : «Τοπικά σχέδια για την 
απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» 
της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικής Απασχόλησης» του 
Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην 
απασχόληση για τις 3 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013». 

6. Την έγκριση υποβολής αίτησης – φακέλου επιβεβαίωσης διαχειριστικής 
επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύµπραξης . 

7. Τη δέσµευση για λήψη απόφασης έγκρισης Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών. 
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Τη  συµµετοχή του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος µε την ιδιότητα του 

εταίρου στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε την επωνυµία «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» για την υλοποίηση του έργου Τοπικά Σχέδια για την 
Απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας , 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-
2013», για τους αναφερόµενους στην σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας 
λόγους. Μετά τη σύµπραξη συµµετοχής στο Πρόγραµµα πρέπει το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο να λάβει γνώση των όρων της διαδικασίας επιλογής των 
συµµετεχόντων. 
 

2. Τη συµµετοχή του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στο έργο «∆ΙΚΤΥΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ» που θα υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή 
Σύµπραξη. 
 

3. Την παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή καταστατικού Αναπτυξιακής 
Σύµπραξης. 
 

4. Τον ορισµό της ∆ηµάρχου κας Ευτυχίας Γαϊτανά- Αποστολάκη ως 
εκπροσώπου του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και τακτικού µέλους στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αναπτυξιακής Σύµπραξης  και του Αντιδηµάρχου κ. 
Φώτιου Νικολόπουλου ως αναπληρωµατικού µέλους . 
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5. Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης 40/3-7-2012/αρ.πρωτ.2399 και την 
υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ∆ράσης 7 : «Τοπικά σχέδια για την 
απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» 
της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικής Απασχόλησης» του 
Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην 
απασχόληση για τις 3 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013». 
 

6. Την έγκριση υποβολής αίτησης – φακέλου επιβεβαίωσης διαχειριστικής 
επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύµπραξης . 
 

7. Τη δέσµευση για λήψη απόφασης έγκρισης Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών. 
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό  151 /2012. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                             

                ΤΟΥ ∆.Σ.                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

    ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Μπόβος Χαράλαµπος 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Καβακοπούλου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 
Νικολόπουλος Φώτης 

Λαζαρίδης Πέτρος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Καραβίας Γεώργιος 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
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Ακριβές Αντίγραφο                 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

-  Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
- Τµήµα Προσωπικού 
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